
Νοσηλευτικά Πρωτόκολλα Νοσηλευτικά Πρωτόκολλα 
44ηςης Υγειονοµικής ΠεριφέρειαςΥγειονοµικής Περιφέρειας

Α. ∆ηµητριάδουΑ. ∆ηµητριάδου, , Καθηγήτρια Νοσηλευτικής ΑΤΕΙ, ΘεσσαλονίκηΚαθηγήτρια Νοσηλευτικής ΑΤΕΙ, Θεσσαλονίκη

Γ. ΕυλαβήςΓ. Ευλαβής, , Προϊστάµενος ΜΕΘ Παίδων, Ιπποκράτειο ΓΝ Θεσσαλονίκης Προϊστάµενος ΜΕΘ Παίδων, Ιπποκράτειο ΓΝ Θεσσαλονίκης 



Σκοπός Σκοπός 

� Η παρουσίαση µε συνοπτικό τρό-
πο της πορείας των νοσηλευτικών
πρωτοκόλλων της 4ης Υ.Πε.

ΕφαρµογήΕφαρµογήΑνάπτυξηΑνάπτυξη

� Η κατάθεση της εµπειρίας από µια
κεντρικά οργανωµένη προσπά-
θεια για εφαρµογή τεκµηριωµένης
νοσηλευτικής πρακτικής

30/9/201630/9/201622 ΕΑΕ ΕΑΕ -- ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑΣΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑΣ

ΑξιολόγησηΑξιολόγηση



ΟρισµοίΟρισµοί

� Νοσηλευτικά πρωτόκολλα

� Αυστηρές διατυπώσεις που δεν επιτρέπουν 
ελαστικότητα ή αποκλίσεις

� Περιγράφουν µια αλληλουχία δραστηριοτήτων για 
την αντιµετώπιση µιας πολύ συγκεκριµένης κλινικής 
κατάστασηςκατάστασης

� Κατευθυντήριες οδηγίες

� Αποτελούν συστάσεις που διατυπώνονται µετά από 
κριτική και συστηµατική µελέτη της βιβλιογραφίας, για 
να βοηθήσουν στη λήψη αποφάσεων

� ∆ιατηρούν ευελιξία

30/9/201630/9/201633 ΕΑΕ ΕΑΕ -- ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑΣΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑΣ



Στόχοι από την εφαρµογή πρωτοκόλλωνΣτόχοι από την εφαρµογή πρωτοκόλλων

� Η εξασφάλιση παροχής στον ασθενή της ίδιας 
συστηµατοποιηµένης νοσηλευτικής φροντίδας 
ανεξάρτητα από:

� Το τµήµα που νοσηλεύεται, 

� Το ωράριο εργασίας και 

� Το νοσηλευτή που εκτελεί την παρέµβαση

30/9/201630/9/201644 ΕΑΕ ΕΑΕ -- ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑΣΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑΣ



Βαθµός εµπιστοσύνης της πληροφορίαςΒαθµός εµπιστοσύνης της πληροφορίας

30/9/201630/9/201655 ΕΑΕ ΕΑΕ -- ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑΣΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑΣ



Βαθµός εµπιστοσύνης των συστάσεωνΒαθµός εµπιστοσύνης των συστάσεων

• Τουλάχιστον µία µετα-ανάλυση, συστηµατική ανασκόπηση ή ΤΚ∆
βαθµού 1++ και άµεση εφαρµογή στον πληθυσµό αναφοράςΑΑ

• Σύνολο µελετών βαθµού 2++, άµεση εφαρµογή στον πληθυσµό
αναφοράς ή συµπερασµατική µαρτυρία από µελέτες βαθµού 1++
ή 1+ΒΒ

30/9/201630/9/201666 ΕΑΕ ΕΑΕ -- ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑΣΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑΣ

ή 1+ΒΒ

• Σύνολο µελετών βαθµού 2+, άµεση εφαρµογή στον πληθυσµό
αναφοράς ή συµπερασµατική µαρτυρία από µελέτες βαθµού 2++CC

• Μαρτυρία βαθµού 3 ή 4 ή συµπερασµατική µαρτυρία από µελέτες 
βαθµού 2+.DD



Γιατί να υιοθετήσουµε πρωτόκολλα; Γιατί να υιοθετήσουµε πρωτόκολλα; (1 από 2)(1 από 2)

� Χάσµα ανάµεσα στην εκπαίδευση και την κλινική 
πρακτική

� Έλλειψη οµοιογένειας κατά την επιτέλεση όµοιων 
νοσηλευτικών πράξεωννοσηλευτικών πράξεων

� Ελάχιστα ή µερικώς τεκµηριωµένη (evidence
based) κλινική πρακτική

� Παράταση του χρόνου «προσαρµογής» κατά τη 
µετακίνηση προσωπικού

30/9/201630/9/201677 ΕΑΕ ΕΑΕ -- ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑΣΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑΣ



Γιατί να υιοθετήσουµε πρωτόκολλα; Γιατί να υιοθετήσουµε πρωτόκολλα; (1 από 2)(1 από 2)

� Έλλειψη κριτηρίων καταλληλότητας και 
διαφοροποιηµένος χρόνος για την ανάληψη 
καθηκόντων νέου προσωπικού

� Έλλειψη ταυτότητας & χαµηλή ικανοποίηση των 
νοσηλευτών από την εργασία τους

� Θραύση της επαγγελµατικής εξουθένωσης

30/9/201630/9/201688 ΕΑΕ ΕΑΕ -- ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑΣΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑΣ



Μεγάλες προσδοκίες σε λάθος εποχή;Μεγάλες προσδοκίες σε λάθος εποχή;

� Εκπαίδευση = µέγιστη απόδοση/όφελος από την 
αρχική επένδυση 

� Ταχύτερη ανάληψη καθηκόντων = ταχύτερη 
αναδιανοµή του αυξηµένου φόρτου εργασίας

� Βελτιωµένη εργασιακή απόδοση � Βελτιωµένη εργασιακή απόδοση 

� Βελτιωµένη υπηρεσιακή αξιολόγηση

� Βελτίωση δεικτών ποιότητας  

� Προτυποποίηση της εργασίας = αύξηση του 
βαθµού ικανοποίησης

30/9/201630/9/201699 ΕΑΕ ΕΑΕ -- ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑΣΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑΣ



Οφέλη για τον ασθενήΟφέλη για τον ασθενή

� ∆ιαφύλαξη της ασφάλειας της παρεχόµενης 
φροντίδας µε την υιοθέτηση επικαιροποιηµένων 
οδηγιών

� Μείωση του αριθµού των συµβαµάτων που 
οφείλονται σε λανθασµένες πρακτικές

� Αύξηση της ικανοποίησης

� Βελτίωση της ποιότητας συνολικά

� Μείωση του χρόνου νοσηλείας

� Μείωση των επιπλοκών

� Μείωση του κόστους νοσηλείας

30/9/201630/9/20161010 ΕΑΕ ΕΑΕ -- ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑΣΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑΣ



Οφέλη για τον επαγγελµατία υγείαςΟφέλη για τον επαγγελµατία υγείας

� Εκπαίδευση και συνεχιζόµενη εκπαίδευση

� Μείωση της επίπτωσης της επαγγελµατικής 
εξουθένωσης

� Αύξηση της επιστηµονικής επάρκειας & � Αύξηση της επιστηµονικής επάρκειας & 
αυτοεκτίµησης

� Αύξηση της ικανοποίησης 

� Μείωση του απουσιασµού

� Βελτίωση του κοινωνικού προφίλ του νοσηλευτή

30/9/201630/9/20161111 ΕΑΕ ΕΑΕ -- ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑΣΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑΣ



Οφέλη για το νοσοκοµείοΟφέλη για το νοσοκοµείο

� Καταγραφή των αποκλίσεων

� ∆υνατότητα συγκρίσεων και βελτιώσεων 
(διαχρονικών και διατµηµατικών) µε αξιοποίηση των 
στοιχείων που συλλέγονται

� Παροχή κριτηρίων αξιολόγησης της φροντίδας

� Πληροφορίες σε τρίτους σχετικά µε την 
αποδοτικότητα των υπηρεσιών

� ∆υνατότητα αναγνώρισης του προσωπικού που 
χρειάζεται υποστήριξη ή επιβράβευση

� ∆υνατότητα ταυτοποίησης προσωπικού που 
χρειάζεται αλλαγή ρόλου ή τµήµατος

30/9/201630/9/20161212 ΕΑΕ ΕΑΕ -- ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑΣΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑΣ



Στάδια ανάπτυξης & εφαρµογής Στάδια ανάπτυξης & εφαρµογής 
νοσηλευτικών πρωτοκόλλων 4νοσηλευτικών πρωτοκόλλων 4ηςης Υ.Πε.Υ.Πε.

30/9/201630/9/2016ΕΑΕ ΕΑΕ -- ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑΣΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑΣ1313

Ανάπτυξη Ανάπτυξη 
πρωτοκόλλων πρωτοκόλλων 
από τη βάσηαπό τη βάση

Συλλογή & Συλλογή & 
αξιολόγηση αξιολόγηση 

από κεντρική από κεντρική 
επιτροπήεπιτροπή

∆ιατύπωση ∆ιατύπωση 
Στρατηγικού Στρατηγικού 
ΣχεδιασµούΣχεδιασµού

Πιλοτική & Πιλοτική & 
πλήρης πλήρης 

εφαρµογήεφαρµογή

Αξιολόγηση Αξιολόγηση 
εφαρµογήςεφαρµογής



Στάδια ανάπτυξης & εφαρµογής Στάδια ανάπτυξης & εφαρµογής 
νοσηλευτικών πρωτοκόλλων 4νοσηλευτικών πρωτοκόλλων 4ηςης Υ.Πε.Υ.Πε.

30/9/201630/9/2016ΕΑΕ ΕΑΕ -- ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑΣΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑΣ1414

Ανάπτυξη Ανάπτυξη 
πρωτοκόλλων πρωτοκόλλων 
από τη βάσηαπό τη βάση

Συλλογή & Συλλογή & 
αξιολόγηση αξιολόγηση 

από κεντρική από κεντρική 
επιτροπήεπιτροπή

∆ιατύπωση ∆ιατύπωση 
Στρατηγικού Στρατηγικού 
ΣχεδιασµούΣχεδιασµού

Πιλοτική & Πιλοτική & 
πλήρης πλήρης 

εφαρµογήεφαρµογή

Αξιολόγηση Αξιολόγηση 
εφαρµογήςεφαρµογής



Ανάπτυξη πρωτοκόλλων από τη βάσηΑνάπτυξη πρωτοκόλλων από τη βάση
(1 από 2)(1 από 2)

� ΓΝΘ «Ιπποκράτειο»

� ΠΝΘ «ΑΧΕΠΑ»

� ΓΝΘ  «Άγιος Παύλος»

� ΑΝΘ «Θεαγένειο»

� ΓΝ Καβάλας

� ΓΝ ∆ράµας

� ΓΝ Ξάνθης

� ΓΝ Κοµοτηνής

� Ν. Αφροδισίων & 
∆ερµατικών Νόσων

� ΓΝ Σερρών

� ΓΝ Χαλκιδικής

� ΠΝ Αλεξανδρούπολης

� ΓΝ ∆ιδυµοτείχου

� ΓΝ Κιλκίς

� ΓΝ - ΚΥ Γουµένισσας

30/9/201630/9/20161515 ΕΑΕ ΕΑΕ -- ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑΣΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑΣ



Ανάπτυξη πρωτοκόλλων από τη βάσηΑνάπτυξη πρωτοκόλλων από τη βάση
(2 από 2)(2 από 2)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ:

� Κατάθεση συνολικά 334 
νοσηλευτικών πρωτοκόλλων  
από τις συγγραφικές οµάδες 
των 15 νοσοκοµείων

� Τεκµηρίωση ανάλογη µε τις 
δυνατότητες & το δυναµικό 
του κάθε νοσοκοµείου

� Επανάληψη εµφάνισης 
κάποιων τίτλων

30/9/201630/9/20161616 ΕΑΕ ΕΑΕ -- ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑΣΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑΣ



Στάδια ανάπτυξης & εφαρµογής Στάδια ανάπτυξης & εφαρµογής 
νοσηλευτικών πρωτοκόλλων 4νοσηλευτικών πρωτοκόλλων 4ηςης Υ.Πε.Υ.Πε.

30/9/201630/9/2016ΕΑΕ ΕΑΕ -- ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑΣΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑΣ1717

Ανάπτυξη Ανάπτυξη 
πρωτοκόλλων πρωτοκόλλων 
από τη βάσηαπό τη βάση

Συλλογή & Συλλογή & 
αξιολόγηση αξιολόγηση 

από κεντρική από κεντρική 
επιτροπήεπιτροπή

∆ιατύπωση ∆ιατύπωση 
Στρατηγικού Στρατηγικού 
ΣχεδιασµούΣχεδιασµού

Πιλοτική & Πιλοτική & 
πλήρης πλήρης 

εφαρµογήεφαρµογή

Αξιολόγηση Αξιολόγηση 
εφαρµογήςεφαρµογής



Συλλογή & αξιολόγησηΣυλλογή & αξιολόγηση

� Με πράξη ∆ιοικητή της 4ης Υ.ΠΕ. συστήνεται η 
15µελής Επιτροπή Νοσηλευτικών Πρωτοκόλλων 
της 4ης Υγειονοµικής Περιφέρειας

� Έργο της Επιτροπής:

� Η αξιολόγηση των κατατεθειµένων Νοσηλευτικών 
ΠρωτοκόλλωνΠρωτοκόλλων

� Η σύνταξη ενιαίων Πρωτοκόλλων κατά Νοσηλευτική 
πράξη

� Ο σχεδιασµός δράσεων που θα υποστηρίξουν την 
σταδιακή εφαρµογή τους από όλες τις Νοσηλευτικές 
Υπηρεσίες των Νοσοκοµείων αρµοδιότητας της 4ης 
Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης

30/9/201630/9/20161818 ΕΑΕ ΕΑΕ -- ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑΣΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑΣ



Κριτήρια αξιολόγησηςΚριτήρια αξιολόγησης

� Συµφωνία µε τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των 
Νοσηλευτών - Μαιών (Π.∆. 351/1989) 

� Βαθµός επιστηµονικής τεκµηρίωσης

� Γλώσσα

� ∆οµή µε βάση τα στάδια της νοσηλευτικής 
διεργασίαςδιεργασίας

� Νοσηλευτική εκτίµηση

� Νοσηλευτική διάγνωση

� Καθορισµός επιθυµητών αποτελεσµάτων παρέµβασης

� Υλικό – Εφαρµογή

� Αξιολόγηση αποτελεσµάτων παρέµβασης

� Νοσηλευτική τεκµηρίωση

30/9/201630/9/20161919 ΕΑΕ ΕΑΕ -- ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑΣΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑΣ



Τελική ταξινόµησηΤελική ταξινόµηση

� Κατά συστήµατα

� Βασική νοσηλευτική

� Χορήγηση φαρµάκων

� Αναπνευστικό 

� Καρδιαγγειακό

Απέκκριση 
Σύνολο τίτλων: 47

� Απέκκριση 

� Μυοσκελετικό

� Με βάση το είδος

� Πρωτόκολλα κλινικής πρακτικής

� Πολιτικές & διαδικασίες

� Κατευθυντήριες οδηγίες

30/9/201630/9/20162020 ΕΑΕ ΕΑΕ -- ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑΣΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑΣ

Σύνολο συγγραφέων: 223



Στάδια ανάπτυξης & εφαρµογής Στάδια ανάπτυξης & εφαρµογής 
νοσηλευτικών πρωτοκόλλων 4νοσηλευτικών πρωτοκόλλων 4ηςης Υ.Πε.Υ.Πε.

30/9/201630/9/2016ΕΑΕ ΕΑΕ -- ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑΣΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑΣ2121

Ανάπτυξη Ανάπτυξη 
πρωτοκόλλων πρωτοκόλλων 
από τη βάσηαπό τη βάση

Συλλογή & Συλλογή & 
αξιολόγηση αξιολόγηση 

από κεντρική από κεντρική 
επιτροπήεπιτροπή

∆ιατύπωση ∆ιατύπωση 
Στρατηγικού Στρατηγικού 
ΣχεδιασµούΣχεδιασµού

Πιλοτική & Πιλοτική & 
πλήρης πλήρης 

εφαρµογήεφαρµογή

Αξιολόγηση Αξιολόγηση 
εφαρµογήςεφαρµογής



Στρατηγικό Σχέδιο ΕφαρµογήςΣτρατηγικό Σχέδιο Εφαρµογής

30/9/201630/9/20162222 ΕΑΕ ΕΑΕ -- ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑΣΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑΣ



1. Σύσταση και λειτουργία επιτροπών1. Σύσταση και λειτουργία επιτροπών

30/9/201630/9/20162323 ΕΑΕ ΕΑΕ -- ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑΣΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑΣ



2. Άξονες δράσης2. Άξονες δράσης

Ανάπτυξη δικτύου Ανάπτυξη δικτύου 
κλινικών εκπαιδευτώνκλινικών εκπαιδευτών

Εφαρµογή & αξιολόγηση Εφαρµογή & αξιολόγηση 

30/9/201630/9/20162424 ΕΑΕ ΕΑΕ -- ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑΣΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑΣ

Εφαρµογή & αξιολόγηση Εφαρµογή & αξιολόγηση 
των πρωτοκόλλωντων πρωτοκόλλων

Ανάπτυξη νέων τίτλωνΑνάπτυξη νέων τίτλων



3. Χρονοδιάγραµµα δράσεων3. Χρονοδιάγραµµα δράσεων

30/9/201630/9/20162525 ΕΑΕ ΕΑΕ -- ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑΣΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑΣ



Στάδια ανάπτυξης & εφαρµογής Στάδια ανάπτυξης & εφαρµογής 
νοσηλευτικών πρωτοκόλλων 4νοσηλευτικών πρωτοκόλλων 4ηςης Υ.Πε.Υ.Πε.

30/9/201630/9/2016ΕΑΕ ΕΑΕ -- ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑΣΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑΣ2626

Ανάπτυξη Ανάπτυξη 
πρωτοκόλλων πρωτοκόλλων 
από τη βάσηαπό τη βάση

Συλλογή & Συλλογή & 
αξιολόγηση αξιολόγηση 

από κεντρική από κεντρική 
επιτροπήεπιτροπή

∆ιατύπωση ∆ιατύπωση 
Στρατηγικού Στρατηγικού 
ΣχεδιασµούΣχεδιασµού

Πιλοτική & Πιλοτική & 
πλήρης πλήρης 

εφαρµογήεφαρµογή

Αξιολόγηση Αξιολόγηση 
εφαρµογήςεφαρµογής



Αποτελέσµατα εφαρµογής Αποτελέσµατα εφαρµογής (1 από 3)(1 από 3)

� Εκπαιδεύθηκαν συνολικά 344 ΚΕ από 15 
νοσοκοµεία, χωρισµένοι σε 8 οµάδες

� Χρονικό διάστηµα: 30/10 – 30/11/2013

� Εκπαιδευτικά κέντρα: 

1. ΓΝΘ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ

27

1. ΓΝΘ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ

2. ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

3. ΠΝΘ ΑΧΕΠΑ

4. ΑΝΘ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟΝ

5. ΓΝ ΚΑΒΑΛΑΣ

6. ΠΝ ΕΒΡΟΥ

� Την εκπαίδευση ανέλαβαν 13 εισηγητές



Αποτελέσµατα εφαρµογής Αποτελέσµατα εφαρµογής (2 από 3)(2 από 3)
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30/9/201630/9/20162828 ΕΑΕ ΕΑΕ -- ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑΣΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑΣ
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Αποτελέσµατα εφαρµογής Αποτελέσµατα εφαρµογής (3 από 3)(3 από 3)

� Εφαρµόστηκαν 39 (από τους 47) τίτλους

� Σε 329 νοσηλευτικά τµήµατα
� Οι 105 (31,92%) σε νοσοκοµεία της Θεσσαλονίκης

� Τα 244 (68,08%) σε νοσοκοµεία της περιφέρειας

� ∆ηµοφιλέστερα πρωτόκολλα:� ∆ηµοφιλέστερα πρωτόκολλα:
1. Τοποθέτηση και νοσηλευτική   φροντίδα περιφερικού 

φλεβικού καθετήρα»  (56/308), 

2. Πρόληψη οριζόντιας µετάδοσης Λοιµώξεων 
(32/308), 

3. Τοποθέτηση και νοσηλευτική φροντίδα 
κυστεουρηθρικού καθετήρα τύπου  foley (31/308), 

4. Οδηγός ορθής χρήσης γαντιών  (27/308)

30/9/201630/9/20162929 ΕΑΕ ΕΑΕ -- ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑΣΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑΣ



Στάδια ανάπτυξης & εφαρµογής Στάδια ανάπτυξης & εφαρµογής 
νοσηλευτικών πρωτοκόλλων 4νοσηλευτικών πρωτοκόλλων 4ηςης Υ.Πε.Υ.Πε.

30/9/201630/9/2016ΕΑΕ ΕΑΕ -- ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑΣΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑΣ3030

Ανάπτυξη Ανάπτυξη 
πρωτοκόλλων πρωτοκόλλων 
από τη βάσηαπό τη βάση

Συλλογή & Συλλογή & 
αξιολόγηση αξιολόγηση 

από κεντρική από κεντρική 
επιτροπήεπιτροπή

∆ιατύπωση ∆ιατύπωση 
Στρατηγικού Στρατηγικού 
ΣχεδιασµούΣχεδιασµού

Πιλοτική & Πιλοτική & 
πλήρης πλήρης 

εφαρµογήεφαρµογή

Αξιολόγηση Αξιολόγηση 
εφαρµογήςεφαρµογής
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Αξιολόγηση εφαρµογήςΑξιολόγηση εφαρµογής

� Τα πρωτόκολλα αξιολογήθηκαν ως προς τη 
συµµόρφωση & την αποτελεσµατικότητά τους

� Ο αριθµός των πρωτοκόλλων που εφαρµόστηκαν 
ανά τµήµα κυµαίνονταν από 1 έως 3 (µέση τιµή=1,5)

�� Υπεύθυνοι για τη συµπλήρωση ήταν οι Υπεύθυνοι για τη συµπλήρωση ήταν οι προϊστάµενοι �� Υπεύθυνοι για τη συµπλήρωση ήταν οι Υπεύθυνοι για τη συµπλήρωση ήταν οι προϊστάµενοι 
των νοσηλευτικών τµηµάτων (Ν(Ν11=295) =295) ή οι 
αναπληρωτές τους (Ν(Ν22=34)=34)

� Για το κάθε πρωτόκολλο που εφαρµόστηκε σε κάθε 
τµήµα συµπληρώθηκε ξεχωριστό ερωτηµατολόγιο

�� Συγκεντρώθηκαν συνολικά Συγκεντρώθηκαν συνολικά 329329 ερωτηµατολόγια

30/9/201630/9/20163232 ΕΑΕ ΕΑΕ -- ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑΣΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑΣ



Αποτελέσµατα Αποτελέσµατα (1 από 6)(1 από 6)

Ερώτηση: Πώς κρίνετε το βαθµό συµµόρφωσης του προσωπικού 
µε το επιλεγέν προς εφαρµογή πρωτόκολλο;

Βαθµός  συµµόρφωσης Συχνότητα %

1  Πολύ χαµηλό (0 - 20%) 1 0,3

2. Χαµηλό (21%-40%) 1 0,3

30/9/201630/9/20163333 11ηη Ηµερίδα Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 424 Ηµερίδα Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 424 
ΓΣΝΕΓΣΝΕ

3. Μέτριο (41% - 60%) 50 15,2

4. Υψηλό (61% – 80%) 171 52,0

5. Πολύ υψηλό (81%-100%) 101 30,7

ΣΥΝΟΛΟ 324 98,5

∆Γ/∆Α 5 1,5

ΣΥΝΟΛΟ                                              329 100,0



Αποτελέσµατα Αποτελέσµατα (2 από 6)(2 από 6)

Ερώτηση: Υπήρχαν αντιδράσεις από το ιατρικό προσωπικό του
τµήµατός σας, που επηρέασαν αρνητικά την έκταση εφαρµογής;

Αντιδράσεις από ιατρικό προσωπικό Συχνότητα %

1. Καθόλου 241 73,9

30/9/201630/9/20163434 11ηη Ηµερίδα Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 424 Ηµερίδα Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 424 
ΓΣΝΕΓΣΝΕ

2. Λίγες 56 17,2

3. Αρκετές 21 6,4

4. Μεγάλες 6 1,8

5. ∆Γ/∆Α 2 0,6

ΣΥΝΟΛΟ 326 100,0



Αποτελέσµατα Αποτελέσµατα (3 από 6)(3 από 6)

Ερώτηση: Πώς αξιολογείτε το ρόλο του κλινικού εκπαιδευτή στην
εφαρµογή του συγκεκριµένου πρωτοκόλλου;

Ρόλος του κλινικού εκπαιδευτή Συχνότητα %

1. Καθόλου σηµαντικός 0 0

30/9/201630/9/20163535 11ηη Ηµερίδα Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 424 Ηµερίδα Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 424 
ΓΣΝΕΓΣΝΕ

2. Λίγο σηµαντικός 4 1,2

3. Μέτρια σηµαντικός 26 8,1

4. Πολύ σηµαντικός 273 84,8

5. ∆Γ/∆Α 19 5,9

ΣΥΝΟΛΟ 322 100,0



Αποτελέσµατα Αποτελέσµατα (4 από 6)(4 από 6)

Ερώτηση: Κατά πόσο πιστεύετε ότι για τη χαµηλή αποτελεσµατι-
κότητα του πρωτοκόλλου ευθύνεται η πληµµελής εκπαίδευση &
έλλειψη δεξιοτήτων του προσωπικού ;

Συχνότητα %

Ελάχιστα 42 50,0

30/9/201630/9/20163636 11ηη Ηµερίδα Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 424 Ηµερίδα Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 424 
ΓΣΝΕΓΣΝΕ

Ελάχιστα 42 50,0

Λίγο 20 23,8

Μέτρια 9 10,7

Πολύ 13 15,5

Πάρα πολύ 0 0

5. ∆Γ/∆Α 0 0

ΣΥΝΟΛΟ 84 100,0



Αποτελέσµατα Αποτελέσµατα (5 από 6)(5 από 6)

Ερώτηση: Κατά πόσο πιστεύετε ότι για τη χαµηλή αποτελεσµατι-
κότητα του πρωτοκόλλου ευθύνεται η έλλειψη κατάλληλου
υλικού και εξοπλισµού;

Συχνότητα %

Ελάχιστα 5 5,6

30/9/201630/9/20163737 11ηη Ηµερίδα Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 424 Ηµερίδα Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 424 
ΓΣΝΕΓΣΝΕ

Ελάχιστα 5 5,6

Λίγο 9 10,0

Μέτρια 20 22,2

Πολύ 31 34,4

Πάρα πολύ 25 27,8

ΣΥΝΟΛΟ 90 100,0



Αποτελέσµατα Αποτελέσµατα (6 από 6)(6 από 6)

Ερώτηση: Κατά πόσο πιστεύετε ότι για τη χαµηλή αποτελεσµατι-
κότητα του πρωτοκόλλου ευθύνεται η έλλειψη προσωπικού;

Συχνότητα %

Ελάχιστα 13 14,9

30/9/201630/9/20163838 11ηη Ηµερίδα Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 424 Ηµερίδα Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 424 
ΓΣΝΕΓΣΝΕ

Ελάχιστα 13 14,9

Λίγο 8 9,2

Μέτρια 20 23,0

Πολύ 30 34,5

Πάρα πολύ 16 18,4

ΣΥΝΟΛΟ 87 100,0



ΕΜΠΟ∆ΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΕΜΠΟ∆ΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

30/9/201630/9/2016ΕΑΕ ΕΑΕ -- ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑΣΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑΣ3939



Εµπόδια σε επίπεδο Εµπόδια σε επίπεδο 
οργανωσιακής κουλτούρας & πολιτικώνοργανωσιακής κουλτούρας & πολιτικών

� Απουσία δέσµευσης & υποστήριξης από τη 
διοίκηση

� Έλλειψη κουλτούρας ασφάλειας και βελτίωσης 
της ποιότητας

� Έλλειψη διαθέσιµων πόρων που µπορεί να 
αφορά:

� Υλικό και εξοπλισµό

� Επαρκή αριθµό νοσηλευτικού προσωπικού

� Επιλογές χρηµατοδότησης που δεν προάγουν την 
καινοτοµία

30/9/201630/9/20164040 ΕΑΕ ΕΑΕ -- ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑΣΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑΣ



Εµπόδια που σχετίζονται Εµπόδια που σχετίζονται 
µε το τµήµα παροχής υπηρεσιών υγείαςµε το τµήµα παροχής υπηρεσιών υγείας

� Χαµηλή ικανοποίηση από την εργασία

� Έλλειψη επικοινωνίας (άγνοια πολιτικών & διαδικασιών)

� Αστοχίες αναφορικά µε το στρατηγικό σχέδιο  
εφαρµογήςεφαρµογής

� Αδυναµία του ηγέτη να υποστηρίξει την εφαρµογή

� ∆υσκολία στη διατήρηση της επιτευχθείσας αλλαγής 
σε βάθος χρόνου: 

� Αλλαγές προτεραιοτήτων

� Αποχώρηση ή µετακίνηση βασικών στελεχών

30/9/201630/9/20164141 ΕΑΕ ΕΑΕ -- ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑΣΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑΣ



Εµπόδια που σχετίζονται Εµπόδια που σχετίζονται 
µε το νοσηλευτικό προσωπικόµε το νοσηλευτικό προσωπικό

� Έλλειψη επαγγελµατικής ταυτότητας

� Στάσεις και αντιλήψεις

� Αδυναµία αναγνώρισης της αναγκαιότητας για 
αλλαγή

� Αδυναµία αναγνώρισης του οφέλους από την � Αδυναµία αναγνώρισης του οφέλους από την 
αλλαγή

� Περιορισµένο ενδιαφέρον

� Οι «ιερές αγελάδες» της νοσηλευτικής

30/9/201630/9/20164242 ΕΑΕ ΕΑΕ -- ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑΣΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑΣ



ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ –– ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

30/9/2016ΕΑΕ - ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑΣ4343



Τι θεωρούµε ότι έγινε σωστάΤι θεωρούµε ότι έγινε σωστά

� Η κινητοποίηση µεγάλου αριθµού νοσηλευτών από τη 
βάση

� Η άριστη λειτουργία της Επιτροπής Νοσηλευτικών 
Πρωτοκόλλων

� Η εφαρµογή των σταδίων σύµφωνα µε τα πρότυπα της 
επιστήµης του στρατηγικού σχεδιασµούεπιστήµης του στρατηγικού σχεδιασµού

� Η εκπαίδευση επαρκούς αριθµού κλινικών εκπαιδευτών

� Η συστηµατική διαδικασία αξιολόγησης

� Είναι η πρώτη -κεντρικά οργανωµένη- προσπάθεια για 
εφαρµογή τεκµηριωµένης νοσηλευτικής πρακτικής που 
έφτασε µέχρι την ανατροφοδότηση

30/9/201630/9/20164444 ΕΑΕ ΕΑΕ -- ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑΣΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑΣ



Αδύνατα σηµεία που χρήζουν βελτίωσηςΑδύνατα σηµεία που χρήζουν βελτίωσης

� Η µη υλοποίηση του 3ου άξονα αναφορικά µε την
ανάπτυξη νέων τίτλων

� Η αδυναµία επικαιροποίησης των ήδη υπαρχόντων
πρωτοκόλλων

� Η αίσθηση ότι τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης
ίσως να µην αποτυπώνουν την πραγµατική εικόνα

� Η αίσθηση ότι µέρος του προσωπικού φαίνεται να
µην έχει αντιληφθεί τα οφέλη από την εφαρµογή των
πρωτοκόλλων

30/9/201630/9/20164545 ΕΑΕ ΕΑΕ -- ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑΣΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑΣ



Προτάσεις Προτάσεις (1 από 2)(1 από 2)

� Είναι αναγκαία η επικαιροποίηση του στρατη-
γικού σχεδίου εφαρµογής µε επίκεντρο:

� Την αύξηση της συχνότητας ελέγχου της πορείας 
εφαρµογής (από 12µηνη σε 3µηνη)εφαρµογής (από 12µηνη σε 3µηνη)

� Τη διενέργεια τακτικών ενηµερωτικών επισκέψεων 
στα τµήµατα από µέλη της επιτροπής

� Την πραγµατοποίηση ελέγχων από κλιµάκια 
«εξωτερικών» παρατηρητών στα τµήµατα

30/9/201630/9/20164646 ΕΑΕ ΕΑΕ -- ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑΣΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑΣ



Προτάσεις Προτάσεις (2 από 2)(2 από 2)

� Η Επιτροπή Πρωτοκόλλων της 4ης Υ.Πε. πρέπει:

� Να έχει στη διάθεσή της περισσότερο χρόνο
(συνάδερφοι αποκλειστικής απασχόλησης;)

Εξουσιοδότηση και µεγαλύτερες διευκολύνσεις� Εξουσιοδότηση και µεγαλύτερες διευκολύνσεις (πχ
µετακίνηση για τη διενέργεια ελέγχων) από τη

διοίκηση της 4ης Υ.Πε.

� Να διατηρήσει το όραµα, το πάθος και την
προσήλωση στην επίτευξη των στόχων

30/9/201630/9/20164747 ΕΑΕ ΕΑΕ -- ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑΣΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑΣ



Ευχαριστούµε ̟ολύ για την ̟ροσοχή σας!Ευχαριστούµε ̟ολύ για την ̟ροσοχή σας!


